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          Vážení priatelia a priaznivci športového rybolovu, opäť máme za nami 
ďalší  rok a preto mi dovoľte, aby som Vám v mene výboru MO SRZ Trstená 
zaželal príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2013. 

 

„PETROV ZDAR“ 

    

                                                           JUDr. Miloš Kabáč 
                                                                                        predseda MO SRZ Trstená 
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PREDAJ  POVOLENÍ  NA  RYBOLOV  NA  ROK   2013 

Predaj a výdaj povolení na rybolov na rok 2013 bude vykonávaný v rybárskom 
dome na ul. Železničiarov 38 v Trstenej v týchto termínoch:  

28.12.2012 – 17:00 hod. – 19:00 hod. – piatok – len hotovostný predaj 
12.01.2013 – 09:00 hod. – 13:00 hod. – sobota 
14.02.2013 – 17:00 hod. – 19:00 hod. – štvrtok 
02.03.2013 – 09:00 hod. – 13:00 hod. – sobota 
23.03.2013 – 09:00 hod. – 13:00 hod. – sobota 
11.04.2013 – 17:00 hod. – 19:00 hod. – štvrtok 
25.05.2013 – 09:00 hod. – 13:00 hod. – sobota 
 
 Žiadame členov, aby kvôli účtovnej závierke bezhotovostné platby zasielali až 
od 1.1.2013. Pre tých, ktorý chcú loviť ryby už 1.1.2013 je pripravený termín na konci 
roka 2012, predaj povolení bude len za hotovosť. Podmienkou na vydanie povolenia 
na rybolov je odovzdanie riadne vyplneného celoročného sumára v zázname 
o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2012, a to do 15. januára 2013 užívateľovi, ktorý 
ho vydal. Vyplnený záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie 
vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam 
neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok. 

K výdaju povolení je nutné si priniesť: 

- pri bezhotovostnej platbe doklad o zaplatení, 
- členský preukaz, ak je potrebné vystaviť nový aj aktuálnu fotografiu (3 x 3,5cm), 
- ak si člen uplatňuje zľavu – občiansky preukaz, platný preukaz ZŤP-S. 

 
Zľavnené povolenia na rybolov v roku 2013 

V roku 2012 majú nárok na zľavu z ceny povolení členovia vo veku od 62 do 69 
rokov a členovia s preukazom ZŤP, ktorí sú členmi zväzu aspoň 5 rokov a nebolo im 
počas posledných troch rokov uložené disciplinárne opatrenie za disciplinárne 
previnenie, a to: 

- zväzové kaprové povolenie   55.35 €  
- zväzové lipňové povolenie   57,35 €  
- miestne kaprové povolenie  19,35 €  
- miestne lipňové povolenie  17,35 €  
- miestne pstruhové povolenie  10,85 €  

a členovia nad 70 rokov,  ktorí sú členmi zväzu aspoň 5 rokov a členovia s preukazom 
ZŤP–S.  

- zväzové kaprové povolenie   37,70 € 
- zväzové lipňové povolenie  41,70 € 
- miestne kaprové povolenie        1,70 €   
- miestne lipňové povolenie        1,70 €   
- miestne pstruhové povolenie       1,70 €   

Člen, ktorý spĺňa podmienky má nárok na každú zľavu.  
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Informácia o zmene v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch – vydanie 
rybárskeho lístka 

S účinnosťou od 1.10.2012 došlo ku zmene v zákone č. 145/1995 Z. z. o 
správnych poplatkoch nasledovne: 

 

Vydanie rybárskeho lístka 

a) týždenný 1,50 € 

b) mesačný 3 € 

c) ročný 7 € 

d) trojročný 17 € 

 

Oslobodenie: 

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých 
škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s 
ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie 
rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva 
vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski 
hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení 
potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania. 

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej 
republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej 
rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky. 

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov. 

 

Školenie a skúšky nových členov MO SRZ Trstená. 

Záujemcovia o členstvo v M0 SRZ Trstená môžu prihlášky za nových členov  
podávať do 25. januára 2013, ktoré je potrebné doručiť MO SRZ Trstená. Tlačivo 
prihlášky  si môžete vyzdvihnúť v Rybárskom dome každú stredu od 16:30 do 18:30 
hod. alebo stiahnuť z našej internetovej stránky www.srztrstena.sk. Všetci prihlásení 
budú písomne pozvaní. 
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Zarybnenie revírov MOSRZ Trstená v roku 2012 
 

Pstruhové revíry   plán skutočnosť 
 
Oravica pstruh potočný 7- 15cm ks 7 500 9 000 

 
lipeň tymiánový 7-15 cm ks 5 500 6900 

     Studený Potok pstruh potočný 7- 15cm ks 6 250 9 134 

 
lipeň tymiánový 7-15 cm ks 2 500 4500 

     Jelešňa pstruh potočný 7- 15cm ks 1 500 2360 

 
lipeň tymiánový 7-15 cm ks 500 1100 

     Celkom pstruh potočný 7- 15cm ks 15 250 19 151 

 
lipeň tymiánový 7-15 cm ks 8 500 12500 

 
Lipňový revír       
 
Orava č.3 pstruh potočný 7- 15cm ks 16 000 16 449 

 
lipeň tymiánový 7-15 cm ks 8 500 8 500 

 
lipeň tymiánový 2 r. kg 0 60 

 
podustva severná ks 5 000 6 250 

 
hlavátka podunajská H3 kg 10 10 

 
pstruh dúhový lovný kg 550 550 

 
Kaprové revíry       
 
VVN Tvrdošín kapor rybničný K2 kg 2 500 2 500 

 
kapor rybničný K3 kg 500 900 

 
zubáč veľkoústy ks 3 000 3 000 

 
šťuka severná kg 200 189 

 
pstruh dúhový lovný kg 300 300 

 
pstruh potočný 7- 15cm ks 0 300 

      
Orava č.4 PD lovný kg 50 50 

 
PP 7-15 cm ks 250 600 

 
Podustva ks 0 7 000 
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Ďalšie informácie pre členov 

• Krajský úrad Životného prostredia v Žiline povolil MO SRZ Trstená výnimku na 
plašenie kormorána veľkého formou naťahovania šnúr s reflexnými prvkami. 
Vyzývame preto všetkých členov, aby toto zariadenie nepoškodzovali a taktiež 
napomáhali v oboznamovaní verejnosti o jeho účele. 

• Rada SRZ schvaľuje vydanie Mimoriadnej členskej známky v hodnote 0,50 € pri 
príležitosti organizácie 19. Majstrovstiev Európy v LRU – mucha, ktoré sa budú 
konať v dňoch 15. - 22.9.2013. Známka je záväzná pre všetkých riadnych členov SRZ 
nad 18 rokov. 

• Predbežný termín konania Výročnej členskej schôdze 2013 je naplánovaný na 17. 
marca 2013. 

• Na základe žiadosti správcu toku SVP š.p., Správy povodia horného Váhu, 
upozorňujeme držiteľov rybárskych lístkov s platným povolením na rybolov, že v 
zmysle schváleného manipulačného poriadku vodnej stavby  VVN Tvrdošín je 
športová a rekreačná plavba v tejto nádrži zakázaná. Taktiež upozorňujeme na 
dodržiavanie bezpečnostného pásma na objektoch VN Orava - 200 m nad a pod 
priehradným múrom a VVN Tvrdošín – 100 m nad a pod zemnou hrádzou. V 
bezpečnostných pásmach, ktoré sú prevádzkovateľmi v teréne vyznačené 
výstražnými tabuľami, sa zakazuje akékoľvek verejné užívanie vody pre plavbu, 
kúpanie, rybolov a činnosť cudzích osôb.  

• 26. januára 2013 MO SRZ Trstená usporiada 2. Rybársky ples, na ktorý Vás všetkých 
srdečne pozývame. Vstupenky na ples si môžete zakúpiť v predajni rybárskych 
potrieb v Rybárskom dome v Trstenej od 17. decembra 2012 alebo si ich môžete 
rezervovať už dnes na našich stránkach www.srztrstena.sk. Uzávierka bude 18. 
januára 2013. 

 

 

 

 

 
 
 

 

Na obsahovom a grafickom spracovaní spravodaja sa podieľali: 
JUDr. Miloš Kabáč, Alfonť Suľa, Jaroslav Habovský 
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Pre rok 2013 variabilný symbol tvorí 9 miestne číslo vytvorené podľa tabuľky č. 1   
 

Tabuľka č.1 pre variabilný symbol – ZÁKLADNÉ PLATBY 

OKIENKO 
č.1 

PREUKAZY Cena € kód Vaša cena Váš kód 

Žiadna legitimácia ani preukaz 0,00 0   

Preukaz pre deti (3 – 14r.) 0,00 0   

Členská  legitimácia DOSPELÍ 0,50 1   

Preukaz mladého rybára (15 – 17r.) 0,40 2   

Platí sa v prípade, ak je legitimácia poškodená, odcudzená alebo ste nový člen. 

OKIENKO 
č.2 

ČLENSKÁ ZNÁMKA Cena € kód Vaša cena Váš kód 

DETI od 6 – 14r. a čestní členovia  0,00 0   

DOSPELÍ členovia 20,00 1   

MLÁDEŽ od 15 – 17r.,ŠTUDENTI do 25r. 14,00  2   

OKIENKO 
č.3 

MIMORIADNA ZNÁMKA Cena € kód Vaša cena Váš kód 

Deti a mládež do 17 rokov 0,00 0   

Každý riadny člen od 18 rokov 0,50 1   

OKIENKO 
č.4 

FONDY Cena € kód Vaša cena Váš kód 

Podporný fond – NEPLATÍM 0,00 0   

Podporný fond - PLATÍM 1,00 1   

Neplatia iba deti od 3 – 14 rokov. 

OKIENKO 
č.5 

BRIGÁDNICKÁ POVINNOSŤ Cena € kód Vaša cena Váš kód 

Odpracovaná brigáda 0,00 0   

Neodpracovaná brigáda 10 hod. 40,00 1   

Neplatí člen, ktorý v roku 2012 odpracoval brigádu v stanovenom rozsahu, ktorý dosiahol vek 62 rokov, člen s preukazom ZŤP       
a ZŤP - S, deti a mládež do 17r., členky. Za účasť na členskej schôdzi sa započítavajú 4 hod., pri čiastočnom odpracovaní 4,00 €/1h. 

OKIENKO 
č.6 

ZÁZNAM O DOCHÁDZKE K  VODE A ÚLOVKOCH Cena € kód Vaša cena Váš kód 

Zázn. o doch. k vode a úlovkoch  ODOVZDANÝ     0,00 0   

Zázn. o doch. k vode a úlovkoch  NEODOVZDANÝ     6,64 1   

Platí člen, ktorému bol vydaný v roku 2011 ,,záznam o doch. k vode a úlovkoch“ a ktorý si nesplnil povinnosť 
odovzdať ho riadne a včas vyplnený.  

OKIENKO 
č.7 

PRÍSPEVOK NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ Cena € kód Vaša cena Váš kód 

Neplatím 0,00 0   

Platím 1,00 1   

Neplatia ho deti od 3 – 14r. 

OKIENKO 
č.8 

PRÍSPEVOK NA OCHRANU REVÍROV Cena € kód Vaša cena Váš kód 

Neplatím 0,00 0   

Platím 1,00 1   

Neplatia ho deti od 3 – 14r. 

OKIENKO 
č.9 

ZÁPISNÉ Cena € kód Vaša cena Váš kód 

Neplatím 0,00 0   

Platím DOSPELÝ 40,00 1   

Platím deti 3 – 14r. 1,70 2   

Platím mládež 15 – 17r. 5,00 3   

Zápisné platia noví členovia a členovia, ktorí nezaplatili členský príspevok do 31.3.  

Spolu cena:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pre rok 2013 špecifický symbol tvorí 9 miestne číslo vytvorené podľa tabuľky č. 2 
 

Tabuľka č.2 pre špecifický symbol – OSTATNÉ PLATBY  

OKIENKO 
č.1 

ZÁZNAMY Cena € kód Vaša cena Váš kód 
Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch  PLATÍM    0,30    1   

Platí ten, kto si berie povolenie. 

OKIENKO 
č.2 

 

KAPROVÉ POVOLENIE Cena € kód Vaša cena Váš kód 
Žiadne kaprové povolenie  0,00 0   
Kaprové povolenie ZVAZOVÉ 73,00 1   
Kaprové povolenie MIESTNE 37,00 2   
Kaprové povolenie SEZÓNNE (Or. Priehrada) 40,00 3   
Kaprové povolenie ZVAZOVÉ (členovia od 62r. alebo ZŤP) 55,35 4   
Kaprové povolenie MIESTNE (členovia od 62r. alebo ZŤP) 19,35 5   
Kaprové povolenie ZVAZOVÉ (členovia od 70r. alebo ZŤPS) 37,70 6   
Kaprové povolenie MIESTNE (členovia od 70r. alebo ZŤPS) 1,70 7   
Kaprové povolenie ZVAZOVÉ (deti  od 6 – 14r.) 20,00 8   
Kaprové povolenie MIESTNE (deti  od 6 – 14r.) 14,00 9   

Na zľavnené povolenie majú nárok iba vyššie uvedený členovia.  

OKIENKO 
č.3 

LIPŇOVÉ POVOLENIE Cena € kód Vaša cena Váš kód 
Žiadne lipňové povolenie  0,00 0   
Lipňové povolenie ZVAZOVÉ 73,00  1   
Lipňové povolenie MIESTNE 33,00 2   
Lipňové povolenie ZVAZOVÉ (členovia nad 62r. alebo ZŤP) 57,35 3   
Lipňové povolenie MIESTNE (členovia nad 62r. alebo ZŤP) 17,35 4   
Lipňové povolenie ZVAZOVÉ (členovia nad 70r. alebo ZŤPS) 41,70 5   
Lipňové povolenie MIESTNE (členovia nad 70r. alebo ZŤPS) 1,70 6   
Lipňové povolenie MIESTNE (deti od 6 – 14r.) 17,00 7   
Na zľavnené povolenie majú nárok iba vyššie uvedený členovia. 

OKIENKO 
č.4 

PSTRUHOVÉ POVOLENIE Cena € kód Vaša cena Váš kód 
Žiadne pstruhové povolenie 0,00 0   
Pstruhové povolenie MIESTNE 20,00 1   
Pstruhové povolenie MIESTNE (deti od 6 – 14r.) 15,00 2   
Pstruhové povolenie MIESTNE (členovia nad 62r. alebo ZŤP) 10,85 3   
Pstruhové povolenie MIESTNE (členovia nad 70r. alebo ZŤPS) 1,70 4   
Na zľavnené povolenie majú nárok iba vyššie uvedený členovia. 

OKIENKO 
č.5 

KAPROVÝ ZVAZOVÝ RYBÁRSKY PORIADOK Cena € kód Vaša cena Váš kód 
Neplatím 0,00 0   
Platím 1,00 1   
Povinne platí člen, ak si kupuje kaprové zväzové povolenie.  

OKIENKO 
č.6 

LIPŇOVÝ ZVAZOVÝ RYBÁRSKY PORIADOK Cena € kód Vaša cena Váš kód 
Neplatím 0,00 0   
Platím 1,00 1   
Povinne platí člen, ak si kupuje lipňové povolenie. 

OKIENKO 
č.7 

STANOVY SRZ Cena € kód Vaša cena Váš kód 
Neplatím 0,00 0   
Platím 1,00 1   
Povinne platí nový člen.  

OKIENKO 
č.8 

ZÁKON 139/2002 Z.z.,vyhláška č. 185/2006 Z.z. Cena € kód Vaša cena Váš kód 
Neplatím 0,00 0   
Platím 1,00 1   
Povinne platí nový člen.  

OKIENKO 
č.9 

Dobrovoľné členské príspevky Cena € kód Vaša cena Váš kód 
Neprispievam 0,00 0   
Prispievam na klub detí (doplňte sumu)     ........ 1   
Prispievam na hospodársku činnosť (doplňte sumu)     ........ 2   
Prispievam do fondu zarybnenia (doplňte sumu)     ........ 3   
Prispievam na ochranu revírov (doplňte sumu)     ........ 4   
Prispievam na športovú činnosť (doplňte sumu)     ........ 5   
Príspevok je dobrovoľný. Kto chce prispieť má možnosť určiť aktivitu, na ktorú sa príspevok použije . 

Spolu cena:  

 


